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چکیده
تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  99بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار
شدید خشکسالی بلند مدت(هیدرولوژیک) در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد به نحوی که 76/7
درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها  23/3درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی
را داشته است .با مقایسه با ماه گذشته مشخص می گردد که مساحت مناطق درگیر خشکسالی در استان 2
درصد افزایش داشته است.
از مجموع  76/7درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  19/4درصد خشکسالی خفیف 24/2 ،درصد
خشکسالی متوسط 19/7 ،درصد خشکسالی شدید و 13/5درصد خشکسالی بسیار شدید میباشد.
تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  99بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار
شدید خشکسالی بلند مدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونهای که  76/1درصد از
مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها  22/2درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و  1/7درصد
شرایط ترسالی ضعیف را داشته است .بطور کلی مساحت مناطق درگیر خشکسالی در حوضه گاوخونی نسبت
به ماه گذشته حدوداً  2درصد افزایش داشته است.
از مجموع  76/1درصد مساحت حوضه گاوخونی که درگیر خشکسالی بوده؛  26/4درصد خشکسالی خفیف،
 29/1درصد خشکسالی متوسط 12/9 ،درصد خشکسالی شدید و  7/7درصد خشکسالی بسیار شدید بوده
است.
همچنین در زیر حوضههای بن – سامان ،چادگان ،چهلخانه ،دامنه ،کرون ،مهیار شمالی و یان چشمه مجموع
درصدهای خشکسالی 100 ،درصد بوده است که نسبت به ماههای گذشته تغییری ننموده است.
با عنایت به پیش بینی فصلی تاخیر بارشهای پائیزه امسال و پائین تر از نرمال بودن آن ،انتظار می رود که با
افزایش میزان تبخیر و تعرق طی تابستان ،مصرف آب در بخشهای مختلف از جمله صنعت ،کشاورزی ،خدمات
و مصارف آشامیدنی افزایش یابد لذا با عنایت به وجود و استمرار خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیک)
مدیریت مصرف و صرفه جویی آب در بخشهای مختلف توصیه می گردد.
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مقدمه
با عنایت به اینکه تاکنون پژوهشهای متعددی توسط پژوهشگران مختلف در خصوص خشکسالی در سطح
استان اصفهان انجام شده است ،بر آن شدیم که در شماره های مختلف گزارشات ماهانه تحلیل خشکسالی
استان اصفهان ،به معرفی پژوهشهای مذکور در قالب چکیده مقاالت چاپ شده در نشریات و یا ارائه شده در
کنفرانسها بپردازیم .در این شماره به پژوهش انجام شده توسط سید مسعود مصطفوی دارانی و همکاران می
پردازیم .این پژوهش به مقایسه  2نمایه خشکسالی بارش استاندارد( )SPIو خشکسالی احیایی ( )RDIدر سطح
استان اصفهان می پردازد .پژوهش حاضر در یازدهمین کنفرانس انجمن هواشناسی اروپا ( )EMS-2011در
برلین بصورت سخنرانی ارائه گردیده است و از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد.
خشکسالی یکی ازمزمن ترین بالیای طبیعی است که باعث ایجاد خسارات جانی و مالی فراوانی می گردد .این
پدیده بصورت خزنده عمل می نماید و از این جهت برخالف بسیاری ازبالیای طبیعی پیش بینی آغاز و پایان آن
بسیار مشکل می باشد .نمایه بارش استاندارد )  (SPIنمایه ای است که جهت پایش خشکسالی مورد استفاده
قرار گرفته و جهت محاسبه آن تنها بارش مد نظر قرار می گیرد .نمایه خشکسالی احیایی ( )RDIنخستین
بارتوسط تساکیریس (  ) 2005ارائه گردیده وعالوه برمیزان بارش  ،میزان تبخیر و تعرق پتانسیل را نیزجهت
پایش خشکسالی هواشناسی مورد بررسی قرار می دهد .هدف پژوهش حاضر پایش خشکسالی های سالیانه
دراستان اصفهان توسط دو روش مذکور و مقایسه آنها با یکدیگر بوده است .دراین پژوهش اطالعات مربوط به
 10ایستگاه سینوپتیک استان اصفهان شامل داده های بارش،درجه حرارت ،رطوبت نسبی ،باد و ساعات آفتابی
طی دوره آماری ( )1992-2005مورد استفاده قرارگرفت و تبخیر و تعرق پتانسیل به روش های پنمن  -مانتیث
و تورنت وایت محاسبه گردید .سپس مقادیر میانگین سالیانه SPIو  RDIتوسط آزمونهای tجفت نشده و من
ویتنی و مقادیر همبستگی به روشهای اسپیرمن و پیرسون محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند.
نتایج حاصله نشان دادکه نمایه  RDIدر مقایسه با نمایه  SPIمیزان خشکسالی را با شدت بیشتری نشان می
دهد اما میانگین مقادیر آنها بصورت  6 ،3و  12ماهه از لحاظ آماری اختالف معنی داری با یکدیگر ندارند .جهت
مقایسه روش های پنمن مانتیث فائو و تورنت وایت با یکدیگر ،آزمون من ویتنی مورد استفاده قرار گرفت و بر
این اساس اختالف معنی داری مابین آنها وجود نداشت .بطور کلی بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش بعلت
عدم وجود اختالف معنی دار مابین دو نمایه مذکور ،بعلت سهولت دسترسی به داده و انجام محاسبات آسان تر
و میزان صحت یکسان در پایش خشکسالی توسط دو نمایه مذکور ،پایش خشکسالی به روش  SPIبر مبنای
سالیانه پیشنهاد می گردد.
https://meetingorganizer.copernicus.org/EMS2011/EMS229-2011.pdf
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 -1خشکسالی بلند مدت (هیدرولوژیکی)
 -1-1در شهرستانهای استان اصفهان

در سال زراعی جاری میانگین وزنی بارش تا آخر شهریور ماه  1399در استان برابر  163میلیمتر است که
نسبت به مدت مشابه در بلند مدت  3/7درصد ( 5/8میلیمتر بارش) افزایش بارش و نسبت به مدت مشابه در
سال گذشته  16/8درصد ( 32/5میلیمتر بارش) کاهش بارش داشته است .استان اصفهان در بازه زمانی
مذکور  103/4درصد از بارش سال آبی جاری را دریافت کرده است .با این وجود افزایش ناچیز بارش مذکور
در سرچشمه های آبی استان اتفاق نیافتاده و تاثیری بر ذخایر آبی نخواهد داشت.
میانگین دمای استان اصفهان در شهریور ماه  99برابر  25/1درجه سانتیگراد بود که در مقایسه با بلند مدت
 0/1درجه سانتی گراد گرم تر بوده است.
پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در سطح استان اصفهان براساس شاخص استاندارد بارش – تبخیر و تعرق
( )SPEIدر دوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  99در شکل ( )1نمایش داده شده است .تحلیل شاخص SPEI

در دوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  99بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی بلند
مدت بسیاری از مناطق استان اصفهان را فرا گرفته به گونهای که  76/7درصد از مساحت استان درگیر
خشکسالی بوده و تنها  23/3درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی ضعیف را داشته است (شکل .)2
درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  99در
شهرستانهای استان اصفهان نسبت به ماه قبل  2درصد افزایش داشته است.
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شکل  .1پهنهبندی خشکسالی بلندمدت(هیدرولوژیک) در استان اصفهان براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان شهریور ماه 99

از مجموع  76/7درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده؛  19/4درصد خشکسالی خفیف 24/2 ،درصد
خشکسالی متوسط 19/7 ،درصد خشکسالی شدید و 13/5درصد خشکسالی بسیار شدید میباشد.

 -2-1در زیر حوضه گاوخونی

پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در زیر حوضه گاوخونی براساس شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان
شهریور ماه  99در شکل ( )2نمایش داده شده است .در این شکل مشاهده میگردد قسمتهای زیادی از
حوضه گاوخونی در شرایط خشکسالی به سر می برد .تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان شهریور
ماه  99بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار شدید خشکسالی بلند مدت بسیاری از مناطق حوضه
گاوخونی را فرا گرفته به گونهای که  76/1درصد از مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها 22/2درصد از
مساحت این حوضه شرایط نرمال و  1/7درصد شرایط ترسالی ضعیف را داشته است (شکل .)3

شکل  .2پهنهبندی خشکسالی بلندمدت (هیدرولوژیک) در زیر حوضه گاوخونی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان شهریور ماه
1399
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شکل  .3درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان شهریور ماه ،99در حوضه گاوخونی

درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  99در
حوضه گاوخونی در جدول ( )1نمایش داده شده است .مطابق این جدول در اکثر مناطق ،خشکسالی بلندمدت
با درجات مختلف مشاهده میگردد و تنها در بخش بسیار محدودی از اسفنداران ،چلگرد-قلعه شاهرخ،
کوهپایه-سگزی ،گاوخونی و میمه شرایط ترسالی ضعیف وجود داشته است.
از مجموع  76/1درصد مساحت حوضه گاوخونی که درگیر خشکسالی بوده؛  26/4درصد خشکسالی خفیف،
 29/1درصد خشکسالی متوسط 12/9 ،درصد خشکسالی شدید و  7/7درصد خشکسالی بسیار شدید بوده
است.
در زیر حوضههای بن – سامان ،چادگان ،چهلخانه ،دامنه ،کرون ،مهیار شمالی و یان چشمه مجموع
درصدهای خشکسالی 100 ،درصد بوده است.

جدول  .1درصد مساحت تحت تاثیر خشکسالی براساس شاخص  ،SPEIدوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  ،99در حوضه گاوخونی
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 -2خشکسالی میان مدت (کشاورزی)
نقشه خشکسالی با شاخص  SPEIدر دوره  12ماهه منتهی به پایان شهریور ماه  99در شکل ( )4بیانگر
درجات متفاوتی از خشکسالی کشاورزی و نیز در مناطق محدودی درجات متفاوتی از تر سالی می باشد .بطور
کلی  45/7درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی کشاورزی است ولیکن  45/4درصد وضعیت نرمال داشته
و  8/8درصد ااز مساحت استان در وضعیت ترسالی بسر می برد .بطور کلی مساحت مناطق درگیر خشکسالی
کشاورزی نسبت به ماه قبل  7درصد کاهش یافته است .شهرستانهای فالورجان ،مبارکه ،خور و بیابانک به
ترتیب  99/5 ،100و  87/9درصد از مساحت آنها درگیر خشکسالی کشاورزی می باشد در حالی که
شهرستانهای کاشان ،شاهین شهر و میمه و سمیرم به ترتیب با 52 ،65/2و  19/4درصد بیشترین سطح
ترسالی استان را بخود اختصاص داده اند .در بخشهای پراکنده ای از سطح استان نیزوضعیت خشکسالی در
حد نرمال میباشد.
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شکل  .4پهنهبندی خشکسالی میان مدت (کشاورزی) در استان اصفهان براساس شاخص  ،SPEIدوره یک ساله تا پایان شهریور ماه 99

-3خشکسالی کوتاه مدت (هواشناسی)
پهنه بندی خشکسالی هواشناسی بر اساس شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر آن است که مناطق درگیر
خشکسالی هواشناسی در سطح استان تا حدود زیادی نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است به نحوی که
مناطق شمالی و غرب استان تقریباً به وضعیت نرمال رسیده و وسعت مناطق دچار خشکسالی های شدید و
بسیار شدید بخصوص در مناطق شرق و مرکز استان کاهش یافته است (شکل .)5بخشهایی از شهرستانهای
اردستان ،آران و بیدگل ،کاشان ،نطنز و شاهین شهر و میمه در وضعیت ترسالی ضعیف و متوسط بسر می برند.
وضعیت خشکسالی شدید و بسیار شدید بصورت پراکنده در مرکز استان (شهرستانهای تیران و کرون ،نجف
آباد ،شاهین شهر و میمه ،اصفهان ،مبارکه ،لنجان) ،بخشهایی از شهرستان خور و بیابانک در شرق استان و
عمدتاً در بخش جنوبی استان (شهرستانهای سمیرم ،شهرضا و دهاقان) قابل مشاهده است.
الزم به ذکر است که پهنه بندی خشکسالی با شاخص  SPEIسه ماهه بیانگر خشکسالی هواشناسی بوده و نشان
دهنده وضعیت خشکسالی کشاورزی (میان مدت) و هیدرولوژیک (بلند مدت) موثر بر بخشهای کشاورزی و
منابع آبهای جاری و زیر زمینی نمی باشد.
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شکل  .5پهنهبندی خشکسالی(کوتاه مدت) هواشناسی در استان اصفهان براساس شاخص  ،SPEIدوره سه ماهه تا پایان شهریور ماه 99

-4نتیجه گیری
تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  99بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار
شدید خشکسالی بلند مدت(هیدرولوژیک) در بسیاری از مناطق استان اصفهان وجود دارد به نحوی که 76/7
درصد از مساحت استان درگیر خشکسالی بوده و تنها 23/3درصد از مساحت استان شرایط نرمال تا ترسالی
ضعیف را داشته است .با مقایسه با ماه گذشته مشخص می گردد که مساحت مناطق درگیر خشکسالی در
استان  2درصد افزایش است.
از مجموع  76/7درصد مساحت استان که درگیر خشکسالی بوده 19/ ،درصد خشکسالی خفیف 24/2 ،درصد
خشکسالی متوسط 19/7 ،درصد خشکسالی شدید و 13/5درصد خشکسالی بسیار شدید میباشد.
تحلیل شاخص  SPEIدر دوره ده ساله تا پایان شهریور ماه  99بیانگر آن است که درجات خفیف تا بسیار
شدید خشکسالی بلند مدت بسیاری از مناطق حوضه گاوخونی را فرا گرفته به گونهای که  76/1درصد از
مساحت آن درگیر خشکسالی بوده و تنها 22/2درصد از مساحت این حوضه شرایط نرمال و  1/7درصد شرایط
ترسالی ضعیف را داشته است.

